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A.  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

1. Az eljárás  

1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a 
továbbiakban: Ajánlatkérı) nyílt  eljárás keretében, a jelen ajánlati dokumentációban 
meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatokat benyújtani az ajánlattevıktıl. 

 
1.2. A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi 

CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor. A Kbt. vonatkozó 
rendelkezései abban az esetben is irányadóak, ha erre a jelen ajánlati dokumentáció 
külön nem tesz utalást. 

 
1.3. Az eljárás fajtája: közösségi eljárásrendben indított, különös, nyílt közbeszerzési 

eljárás. 
 
1.4. Az eljárásban nem lehet tárgyalni, Ajánlatkérı a benyújtott ajánlatokat tárgyalás 

nélkül, az abban leírt információk alapján bírálja el. Az ajánlattevıknek az ajánlati 
határidı lejártával egyidejőleg ajánlati kötöttsége keletkezik, amely azt jelenti, hogy 
az ajánlatot még az ajánlatkérı hozzájárulásával sem lehet módosítani. 

2. A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása  

Az ajánlatkérı a megfelelı ajánlatok benyújtása érdekében az alábbiakban bemutatja 
a közbeszerzési eljárás tárgyát.   

 
2.1. Combino villamosok be- és kiálló útvonalának felújítása (I. ütem) a Fiumei 

úttól a Hungária krt.-ig terjed ı szakaszon. 

2.2. Fıbb mennyiségek: 
 

o Kockakı burkolatú Ph vágány bontása        1287 vm 
o Ph50/30e kitérı bontása               2 csop. 
o VgS49rendszerő, LM aljas vágány építése         1269 vm 
o Vg48-100/100e kitérı beépítése               2 csop. 
o Áramvisszavezetı kábel fektetése, 240 mm2 Cu             368 m 
o Vontatási földkábel fektetése1x1000 mm2 Al           8000 m 
o Munkavezeték csere, 100 mm2             3 640m 
o Váltófőtés elbontása és építése     1 db 
o Felsıvezeték tartó oszlop csere     14 db 
o Peronvilágítások átépítése összesen           6 készlet 
o Bejelentkezési áramkör bontása, építése            1 készlet 

 

2.3. A elvégzendı feladatok részletes leírását tartalmazó mőszaki kiviteli terveket 
Ajánlatkérı elektronikusan (CD) bocsátja Ajánlattevık rendelkezésére. 

2.4. További feltételek: 

Anyagok 
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Ajánlatkérı által munkához térítésmentesen biztosított anyagok: 

o VgS49 sínek        2 544 sm 
o LM jelő beton alj        1 788 db 
o Skl-3 leszorító rugó       7 148 db 
o GEO-s alátétlemez LM betonaljhoz     3 574 db 
o KL jelő síncsavar        7 148 db 
o GEO csavar lapos alátéttel Skl-3 leszorító rugóhoz   7 148 db 
o Kettıs csavarbiztosító győrő (MSZ-5557) KL síncsavarhoz  7 148 db 
o Mőanyag (PE) lemez LM betonalj alátétlemeze alá   3 574 db 
o 70/7-HU-9.5/7.5 típ. felsıvezeték tartó acéloszlop        14 db 

 
A kivitelezési munkákhoz a 2.4. sz pontban felsorolt anyagok a megadott 
mennyiségben a nyertes ajánlattevı részére térítésmentesen átadásra kerülnek – az 
ajánlattételnél így kell figyelembe venni. Ezen felül minden további anyag 
beszerzése és költsége a Vállalkozót terheli. A BKV Zrt. által biztosításra kerülı 
anyagokat a BKV Zrt. 270-es (X. ker. Kıér u. 2/B.) és 280-as (X. ker. Fehér út 1.) 
raktáraiban lehet átvenni, a kivitelezés helyszínére szállítás a Vállalkozó feladata, és 
költsége. 
További részletek és mőszaki tervdokumentáció és költségvetési kiírások a mellékelt 
CD-n, amelyet személyesen 3.1. pontban megadott címen lehet átvenni a 256. 
szobában. 

 
2.5. Biztosított vágányzár 

 
2011. szeptember 23. és 2011. november 30. között szerzıdéskötéskor kijelölt 29 
naptári nap. A vágányzár végén a pályát vissza kell adni a villamos forgalomnak. 
Amennyiben a szerzıdéskötés idıpontja lehetıvé teszi, úgy Ajánlatkérı 
szeptember 23-án üzemkezdettıl október 21-én üzemzárásig biztosítja a 29 
nap vágányzárat. Amennyiben a szerzıdéskötés a tervezett idıponthoz képest 
elhúzódik, és október 23-a elıtt nem biztosítható a 29 nap vágányzár, úgy 
Ajánlatkérı a vágányzárat november 2-án üzemkezdettıl november 30-án 
üzemzárásig biztosítja. 

3. Kapcsolattartás az Ajánlatkérıvel 

3.1.  Ajánlatkérı elérhetısége: 
 

Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV 
Zrt.) 
Gazdasági Igazgatóság 
Beszerzési Fıosztály 
1980 Budapest, Akácfa utca 15. 

 Telefonszám: (+36-1) 461-65-78 
 Faxszám:  (+36-1) 461-65-24 

E-mail cím:  kozbeszerzes@bkv.hu 
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4. Kiegészítı tájékoztatás 

4.1. Amennyiben az ajánlattevı - a megfelelı ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlati 
felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban közölt információkkal 
kapcsolatosan kiegészítı (értelmezı) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban, a 
fenti 3.1. pontban megjelölt elérhetıségeken, az ajánlattételi határidı lejárta elıtt 
legkésıbb10 nappal megkeresheti az ajánlatkérıt. 

 
4.2. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást írásban nyújtja, legkésıbb az ajánlattételi 

határidı lejárta elıtt hat nappal. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást (beleértve a 
kérdés ismertetését, a kérdezı azonosítása nélkül) megküldi valamennyi olyan 
ajánlattevınek, aki az ajánlati dokumentációt igazoltan átvette. 

 
4.3. Amennyiben Ajánlatkérı a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követıen észleli, 

hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlati felhívástól, vagy a Kbt.-tıl, 
illetıleg a dokumentáció az ajánlati felhívás valamely elemével kapcsolatban a Kbt. 
54.§ (3) bekezdésben foglaltakon túl többletelıírást tartalmaz, kiegészítı 
tájékoztatásban közli az ajánlattevıkkel, hogy a dokumentáció Ajánlatkérı által 
pontosan megjelölt eleme, elıírása semmis.  

5. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek 

5.1. Az ajánlattevı köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés 
helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni. 

 
5.2. Ajánlattevı – az 1/2004. (I.9.) FMM rendeletben meghatározottak szerint – az alábbi 

szervezetektıl kaphat megfelelı tájékoztatást:  
 

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség (OMMF) 
Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. 
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. 
Zöldszám: 06/80/204-292 
Internetcím: www.ommf.gov.hu 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 
Tel.: +36-1-301-2900 
Internetcím: www.mbfh.hu 

6.   A Vállalkozói Díj megfizetésének módja: 

6.1. A Vállalkozó 1 db szabályszerően kiállított végszámla kibocsátására jogosult, a 
sikeres mőszaki átadás-átvételt követıen. 
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B.    AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

7. Az ajánlat formája  

7.1. Ajánlattevınek 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban, összefőzve kell 
benyújtania az ajánlatát, és fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerően, hogy 
"eredeti ajánlat" vagy " ajánlat másolata". Az ajánlatok példányai közötti bármilyen 
eltérés esetén az eredeti példány az irányadó. Az ajánlat oldalszámozására a jelen 
ajánlati dokumentáció 11.1 pontja irányadó. 

 
7.2. Ajánlatkérı összefőzésnek tekinti azt, ha az ajánlat lapjai egymáshoz rögzítve 

vannak és az ajánlat lapozható (történhet például összekapcsolással, zsinórral, 
ragasztással, sínnel, stb.) 

 
7.3. Az ajánlatot papíron kell benyújtani, eredeti és másolati példányait géppel, vagy 

tintával kell írni. Az ajánlatban lévı, minden – az ajánlattevı vagy alvállalkozó, vagy 
erıforrást nyújtó, vagy a Kbt. 69.§ (8) bekezdés szerinti szervezet általa készített - 
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél 
erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a 
jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. 

 
7.4. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat az ajánlattevı 

által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen 
korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell 
ellátniuk. 

8. Az ajánlat nyelve 

8.1. Az ajánlat és az annak részét képezı valamennyi dokumentum, továbbá minden, az 
ajánlatkérı és az ajánlattevı között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, 
illetve dokumentum nyelve a magyar. 

 
8.2. Az ajánlattevı nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi 

nem magyar nyelvő dokumentumhoz nem hiteles magyar nyelvő fordítást kell 
mellékelni. Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. A 
fordítási hibákból történı felelısséget az ajánlattevı vállalja. Tekintettel arra, hogy a 
Kbt. 4. § 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén a fordítás hamis 
nyilatkozatnak minısül, felhívjuk ajánlattevı figyelmét a 62. § (1) bekezdésében 
foglaltakra. 

9. Az ajánlat csomagolása 

9.1. Ajánlattevınek az ajánlat eredeti és másolati példányait külön, vagy egy közös 
borítékba, vagy csomagolásba kell zárnia. 

 
9.2. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni (vagy olyan felirattal 

ellátni, melybıl egyértelmően kiderül Ajánlatkérı számára, hogy milyen számon, 
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melyik tárgyban indított közbeszerzési eljárásban kerül az ajánlat benyújtásra, és 
mely idıpontig nem bontható fel az ajánlat): 

 
 

Ajánlat  
„Combino villamosok be-, és kiálló útvonal felújítása”  

tárgyú ajánlati felhívásra. 

Ajánlati felhívás száma: BKV Zrt. 15/TB-274/11. 

TILOS FELBONTANI 2011. augusztus 22-én 10:00 óra ELİTT!  
 
9.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és 

megcímezve, akkor az ajánlatkérı semmilyen felelısséget nem vállal az ajánlat téves 
helyre történı továbbításáért. 

 
9.4. Határidıre benyújtott ajánlatnak csak azok minısülnek, amelyek a felhívásban 

meghatározott határidıig az ajánlatkérı által meghatározott irodába eljutnak. 
[Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtás helye portaszolgálattal biztosított, ezért a 
portán való bejutás idıt vehet igénybe, azonban határidıben benyújtott ajánlatnak 
csak az tekinthetı, amely a felhívásban megjelölt irodában leadásra kerül az ajánlati 
határidı lejártának idıpontjáig.] A késve beérkezı ajánlat befogadására nincs 
lehetıség; azokat az ajánlatkérı érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles 
nyilvánítani. Az elkésett ajánlatokat – a közbeszerzési eljárás többi iratához 
hasonlóan – a Kbt. 7. §-ának (2) bekezdésére tekintettel a szerzıdés teljesítésétıl 
(illetve eredménytelen eljárás esetén az eljárás lezárulásától) számított öt évig 
(illetıleg a jogorvoslati eljárás jogerıs befejezéséig) az ajánlatkérı köteles 
megırizni, ennek megfelelıen az ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetıség. 
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C. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

10. Az ajánlat tartalma 

10.1. Az ajánlattevınek az ajánlati felhívásban, illetıleg az ajánlati dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell az ajánlatát 
elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérı az ajánlattétel megkönnyítése érdekében 
jelen dokumentáció mellékleteiben dokumentummintákat bocsát az ajánlattevık 
rendelkezésére. Ajánlattevı ajánlatában a dokumentáció mintáitól eltérı, egyéb 
nyilatkozatokkal, igazolásokkal, stb. is teljesítheti az elıírásokat, amennyiben a 
benyújtott dokumentumok a felhívásban és a dokumentációban foglalt 
követelményeknek megfelelnek. 

 
10.2. Az ajánlattevınek a szerzıdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, 

valamint mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és 
igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. 

 
10.3. Az ajánlat elkészítése során bármely érték, adat, alkalmassági elıírás forintra történı 

átszámítását Ajánlatkérı végzi. Az átszámítás alapja: 
- a forgalmi adatokat az alkalmasság megítéléséhez a teljesítés évében 

meghatározott MNB középárfolyam éves átlaga, 
- referencianyilatkozatban/igazolásban szereplı, árra vonatkozó 

adatokat a teljesítés évében meghatározott MNB középárfolyam éves 
átlaga 

11. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

Az ajánlatnak az alábbi sorrendben tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:  
 

(1) Tartalomjegyzék 
(2) Felolvasólap 
(3) Ajánlattételi nyilatkozat 
(4) Nyilatkozat az alvállalkozókról és az erıforrás szervezetekrıl 
(5) A kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat 
(6) Aláírási címpéldány, meghatalmazás 
(7) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok 

a. Nyilatkozat a teljes nettó árbevételérıl, valamint a közbeszerzés 
tárgyából származó (pálya felújítási- átépítési- kivitelezési 
munkák) teljes nettó árbevételrıl (2008-2010.) 

(8) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló iratok 
a. Referencia igazolás/nyilatkozat 
b. Bevont szakemberek (összefoglaló táblával is) 

(9) Erıforrás szervezet nyilatkozata (adott esetben) 
(10) Közös ajánlatot tevık megállapodása (adott esetben) 
(11) Nem hiteles magyar nyelvő fordítás (adott esetben) 
(12) Teljesítési, jólteljesítési biztosítékok határidıre történı rendelkezésre 

bocsátásáról szóló nyilatkozat 
(13) Nyilatkozat a felelısségbiztosítás rendelkezésre állásáról 
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(14) Tételes árazott költségvetés az elektronikusan rendelkezésre bocsátott 
Költségvetési Kiírások szerint 

12. Üzleti titok körének meghatározása (külön mellékletben)A benyújtandó 
dokumentumok részletezése  

12.1.   Tartalomjegyzék 

Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévı 
dokumentumok mely oldalon találhatók meg úgy, hogy az esetleges hiánypótlási 
felhívásban vagy az ajánlatban szereplı nem egyértelmő kijelentésekkel 
kapcsolatos felvilágosítás-kérésben az iratok helye egyértelmően azonosítható 
legyen. Elegendı a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat 
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) 
nem kell, de lehet számozni.  

12.2.   Felolvasólap 

A felolvasólapot az ajánlati dokumentáció 1. sz. melléklet szerint kitöltve kell az 
ajánlathoz csatolni.  

A felolvasólapban meg kell adni ajánlattevı nevét, székhelyét és a cégjegyzésre 
jogosult személy nevét. Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon valamennyi 
ajánlattevı nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét meg kell 
adni. Csak azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek kell megadni a nevét, 
akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. A 
kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetıségeinek meghatározásakor 
figyelemmel kell lenni arra, hogy az ajánlatkérı az eljárás során kizárólag ezen 
elérhetıség(ek)re fogja küldeni a dokumentumokat.  

12.3. Ajánlattételi nyilatkozat 

Az ajánlattevınek ki kell töltenie, és az ajánlatban be kell nyújtania a 2. sz. 
melléklet szerinti Ajánlattételi nyilatkozatot. 

12.4. Nyilatkozat az alvállalkozókról és az erıforrás szervezetekrıl 

Az ajánlatban meg kell jelölni 
a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek a teljesítéséhez az ajánlattevı a 

közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz 
igénybe, 

b. az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, valamint a 
közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mőködni, 

c. az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetet és az 
ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum 
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevı 
ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik. Amennyiben az ajánlattevı az 
erıforrás szervezettel a 66. § (1) bekezdés c) pontja, a 67. § (2) bekezdés a), 
pontjában foglalt alkalmassági követelmények valamelyikét kívánja igazolni, 
nyilatkoznia kell, hogy közöttük a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi 
befolyás áll-e fenn. 
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d. amennyiben ajánlattevı az alkalmassági követelményeknek a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozóval együtt kíván megfelelni, a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét és címét. 

A fenti adatokat a 3. számú melléklet kitöltésével kell megadni. Ha az ajánlattevı 
a fenti szervezetek közül egyiket sem veszi igénybe, a mellékletet akkor is 
csatolni kell a jelentkezéséhez, és a táblázatok üresen hagyásával, kihúzással, vagy 
szövegesen jelezni kell ezen szervezetek mellızését.  

 
12.5. Kizáró okok fenn nem állását igazoló okiratok 

Az ajánlattevınek (közös ajánlattevınek), a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az ajánlattevı 
számára erıforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdése 
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének hatálya alá..  

A magyarországi letelepedéső ajánlattevık részére az igazolás tekintetében a 
Közbeszerzések Tanácsa 2010. december 22-én, a Közbeszerzési Értesítı 152. 
számában kiadott módosított útmutató nyújt segítséget (www.kozbeszerzes.hu), 
csakúgy mint az Európai Unióban letelepedett ajánlattevık vonatkozásában 
benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. 

Az ajánlattevınek (közös ajánlattevınek), a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az ajánlattevı 
számára erıforrást nyújtó szervezetnek a 4. számú melléklet kitöltésével kell 
nyilatkozni a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a 62. § (1) bekezdés a)-b) 
pontjában foglaltakra vonatkozóan. 

A magyarországi letelepedéső ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az ajánlattevı 
számára erıforrást nyújtó szervezet cégkivonattal köteles igazolni, hogy nem 
tartozik a Kbt-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá, melyet az ajánlattételi 
határidıt megelızı 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerő másolatával 
teljesíthet. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, 
csatolni kell a változások bejegyzésének alapjául szolgáló okiratok másolatát. 

Az ajánlattevınek (közös ajánlattevınek), a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az 
erıforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, 
amelyek ellenırzésére az ajánlatkérı a közbeszerzés nyelvén rendelkezésre álló, 
elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult. 
Ajánlatkérı kéri a Kbt. 63. § (2) bekezdés g) pontja, továbbá a (4) és (5) bekezdés 
szerinti elektronikus nyilvántartáson felüli, egyéb kizáró okok igazolására 
alkalmas, az elıírt feltételeknek (hatósági, elektronikus, ingyenes) megfelelı 
nyilvántartások ajánlatban történı megjelölését.   

A Kbt. 63.§ (3) bekezdése alapján a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az 
ajánlattevı köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem 
vesz igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 62. § (1) bekezdés a)-b) 
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pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót. A nyilatkozatot az 5. 
számú melléklet kitöltésével kell megtenni. Ha az ajánlattevı nem vesz igénybe a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben alvállalkozót, 
akkor nem kell csatolni ezen mellékletet. 

 
12.6. Aláírási címpéldány, meghatalmazás 

 
Az ajánlattevı, alvállalkozója és az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezet 
részérıl benyújtandó annak a cégjegyzésre jogosult személyeknek az egyszerő 
másolatban csatolt aláírási címpéldánya, akik az ajánlatot aláírják, vagy 
meghatalmazást adtak az aláírásra. 

 
12.7. Pénzügyi - gazdasági alkalmasságot igazoló iratok 

 
Az ajánlati felhívás III.2.2) pontja szerinti, a teljes árbevételérıl, valamint a 
közbeszerzés tárgyában (pálya felújítási- átépítési- kivitelezési munkák) elért 
árbevételrıl szóló nyilatkozat, a 6. számú melléklet szerint 
 

A Kbt. 69.§ (5) bekezedése alapján a Kbt. 66.§ (1) bek. c) pontja szerinti pénzügyi 
alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevı (közös ajánlattevı) és a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kíván 
alvállalkozója együttesen is jogosult megfeleni. 

A Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján a 66.§ (1) bekc) pontja szerinti pénzügyi 
alkalmassági követelménynek az ajánlattevı (közös ajánlattevı) 10 % alatti 
vállalkozóval együtt is megfelelhet, ez esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell a 10 
% alatti vállalkozó nevét, címét, továbbá a Kbt-ben a 10 % alatti alvállalkozókra 
elıírt igazolásokat, nyilatkozatokat. 

 
12.8. Mőszaki- szakmai alkalmasságot igazoló iratok 

 
a. A referenciák ismertetését a Kbt. 68. § (2) bekezdésekben foglaltaknak 

megfelelıen, a szerzıdést kötı másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással kell 
elvégezni. 

 
A Kbt. 69.§ (5) bekezedése alapján a mőszaki alkalmassági követelmény(ek)nek az 
ajánlattevı (közös ajánlattevı) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kíván alvállalkozója együttesen is jogosult megfeleni. 
 
A Kbt. 69. § (8) bekezdése alapján a mőszaki alkalmassági követelmény(ek)nek az 
ajánlattevı (közös ajánlattevı)10 % alatti vállalkozóval együtt is megfelelhet, ez 
esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell a 10 % alatti vállalkozó nevét, címét, 
továbbá a Kbt-ben a 10 % alatti alvállalkozókra elıírt igazolásokat, nyilatkozatokat. 

 
A fentiek szerinti igazolást legalább a 8. számú mellékletet képezı mintában 
szereplı adatokat tartalmazó, a szerzıdést kötı másik fél által kiadott, vagy aláírt 
igazolás kitöltésével kell teljesíteni. Az igazolások elıtt be kell nyújtani egy 
összesítı táblázatot, melyet a 7. számú melléklet kitöltésével kell teljesíteni. 
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Az igazolásban vagy nyilatkozatban legalább az alábbi adatokat kell megjelölni: 

- a teljesítés ideje; 
- a szerzıdéskötı másik fél; 
- a beruházás tárgya; 
- az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi beruházás mennyiségére utaló 

más adat megjelölése (amennyiben a referenciamunkát több társaság 
teljesítette, úgy az ellenszolgáltatást vagy más mennyiségi adatot úgy kell 
megadni, hogy egyértelmően megállapítható legyen az ajánlattevı vagy az 
alvállalkozó által teljesített referenciamunka mértéke); 

- a beruházás teljesítésének igazolására jogosult személy neve, elérhetısége; 
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen 

történt-e  
 

A referenciaigazolásnak olyan részletezettségőnek kell lennie, melybıl az 
alkalmasságnak való megfelelés megállapítható. 

 
b. Az ajánlati felhívás III.2.3) pontja szerinti, a szakemberekkel kapcsolatos  

dokumentumokat kell benyújtani. A vonatkozó dokumentumok elıtt be kell 
csatolni egy összesítı táblázatot, mely tartalmazza sorrendben az egyes 
szakembereket nevük és szakterületük megnevezésével, valamint annak 
megjelölésével, hogy a szakember az ajánlattevıvel vagy 10% feletti 
alvállalkozójával, illetve az erıforrás szervezettel munkaviszonyban vagy 
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll-e. A nyilatkozatot a 9. számú 
melléklet kitöltésével kell teljesíteni. 

 
Az ajánlattételi felhívás III.2.3 pontjának M2 pontjában elıírt 1 fı – a 244/2006. 
(XII. 5.) Kormányrendelet szerint – névjegyzékbe vett építı mérnök, mint 
felelıs mőszaki vezetı, MV-KÉ/A jogosultsággal névjegyzékben szereplését az 
Ajánlatkérı ellenırzi a Kbt. 20. § (7) bekezdésére tekintettel a mérnöki kamara 
honlapján. Kérjük, hogy ne nyújtsanak be igazolást a névjegyzékekben való 
szereplésrıl. Ha benyújtanak, de az igazolás nincs összhangban a Kbt. 20. § (7) 
bekezdése szerinti elektronikus nyilvántartással, akkor az ajánlatkérı az 
elektronikus nyilvántartás adatát tekinti hitelesnek. 

 
12.9. Erıforrás szervezet nyilatkozata 

Az ajánlattevı egy vagy több alkalmassági minimum követelménynek való 
megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erıforrására is 
támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági minimum követelményeknek való saját 
részbeni megfelelését az erıforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja. 
Az igénybe vett erıforrás szervezet köteles nyilatkozni, hogy a szerzıdés 
teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés 
teljesítésének idıtartama alatt 

 
12.10. Közös ajánlatot benyújtók megállapodása 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevık megállapodását, melynek 
minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerzıdés szerinti 
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teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelısséget vállalnak, a közös 
ajánlattal összefüggı, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a 
képviselı cég megjelölését és meghatalmazásának körét. 

Javasoljuk, tekintettel a Közbeszerzések Tanácsa 2010. 11. 30. napján közzétett 
figyelemfelhívására, hogy közös ajánlattétel esetében az ajánlat egyértelmően 
tartalmazza, hogy kik a közös ajánlattevık. Javasoljuk továbbá, hogy az ajánlatot 
ne konzorciumként tegyék meg, hanem a felolvasó lapon és az ajánlat többi 
részében is a közös ajánlatot benyújtók nevének, címének felsorolásával, 
egyértelmően közös ajánlattevıként (közös ajánlattevık elnevezés alatt). 

12.11.  Nem hiteles magyar nyelvő fordítás (adott esetben): 
 

Abban az esetben, ha ajánlattevı az ajánlatában nem magyar nyelven csatol be 
dokumentumokat, valamennyi nem magyar nyelvő dokumentumhoz nem hiteles 
magyar nyelvő fordítást kell mellékelnie. Az ajánlat értelmezési szempontjából a 
magyar fordítás az irányadó. A fordítás helyességét Ajánlatkérı jogosult 
ellenırizni. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 4.§ 9/A. pontja szerinti körülmények 
fennállása esetén a fordítás hamis nyilatkozatnak minısül, felhívjuk ajánlattevı 
figyelmét a 62. § (1) bekezdésében foglaltakra. 

 
12.12.   Teljesítési, jólteljesítési biztosítékok határidıre történı rendelkezésre bocsátásáról 

szóló nyilatkozat 
 

A nyertes ajánlattevı a szerzıdés nettó értékének 5 %-át kitevı teljesítési 
biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles, melynek idıtartama a mőszaki átadás-
átvételt követı 30. nap. A mőszaki átadás-átvételt követıen a nyertes Ajánlattevı a 
szerzıdés értékének 3 %-át kitevı jólteljesítési biztosíték nyújtására köteles, 
amelynek idıtartama a garanciális idı végét követı 30. nap..  

A Kbt. 53/A.§ (3) bekezdése alapján a teljesítési biztosítékot a szerzıdéskötéskor, 
a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének idıpontjában kell 
rendelkezésre bocsátani.. 

A Kbt. 53/A.§ (5) bekezdése alapján ajánlattevınek a teljesítési/jólteljesítési 
biztosíték fentiek szerinti határidıre történı rendelkezésre bocsátásáról 
nyilatkoznia kell ajánlatában, mely nyilatkozatát ajánlattevınek a 10. számú 
melléklet kitöltésével kell megtennie.  

A biztosítékkal és annak kezelésével kapcsolatosan felmerült összes költség a 
nyertes Ajánlattevıt terheli.. 

Amennyiben a biztosítékot a nyertes ajánlattevı bankgarancia, vagy biztosítási 
szerzıdésen alapuló kötelezvény formájában kívánja teljesíteni, a biztosíték 
szövegét a szerzıdés megkötését megelızıen kell Ajánlatkérı rendelkezésére 
bocsátani, a biztosítékot és annak kibocsátóját (bank, biztosító) az Ajánlatkérınek 
elızetesen jóvá kell hagynia. A biztosítéknak az alábbiakban foglalt feltételeknek 
kell megfelelniük: 
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Minden biztosítékra vonatkozó kikötés 

A megbízó/szerzıdı neve 

A kedvezményezett (BKV Zrt.) megjelölése 

A biztosíték devizaneme, összege 

A biztosíték hatálybalépésének ideje 

A biztosíték lejárati határideje 

Igénybejelentésre vonatkozó elıírások 

Igénybejelentés esetén benyújtandó okmányok pontos megnevezése (ha van ilyen) és 
formája 

A biztosíték kibocsátójának megnevezése: 

A biztosítékban meghatározott okmány nyelve – magyar nyelv 

A biztosíték szövegének elızetes elfogadása Ajánlatkérı részérıl 

A kibocsátó személyének elızetes elfogadása Ajánlatkérı. részérıl 

 

Bankgarancia esetén Biztosítói kötelezvény esetén 

Feltétel nélküli, visszavonhatatlan 
kötelezettségvállalás. 

Feltétel nélküli, visszavonhatatlan 
kötelezettségvállalás 

A bank a kedvezményezett elsı írásbeli 
felszólítására fizetést teljesít. 

A készfizetı kezes a kedvezményezett elsı 
írásbeli felszólítására készfizetı kezesként 
fizetést teljesít 

A bank anélkül teljesít, hogy azt a 
kedvezményezett elıször a kötelezettıl 
követelné. 

A készfizetı kezes anélkül teljesít, hogy azt 
a kedvezményezett elıször a kötelezettıl 
követelné. 

A bank a kedvezményezetti igény 
igazolása, jogalapjának, vagy okainak 
ismertetése, továbbá az alapjogviszony 
vizsgálata nélkül teljesít 

A készfizetı kezes kedvezményezetti igény 
igazolása, jogalapjának, vagy okainak 
ismertetése, továbbá az alapjogviszony 
vizsgálata nélkül teljesít. 
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A bank bármiféle, a részérıl emelhetı 
kifogás nélkül, a kedvezményezett 
igényének bármely másik fél által történı 
vitatása ellenére a fizetést teljesíti. 

A készfizetı kezes bármiféle, a részérıl 
emelhetı kifogás nélkül, a 
kedvezményezett igényének bármely másik 
fél által történı vitatása ellenére fizetést 
teljesíti, azzal, hogy a lehívás teljesítése 
nem jelent a kezes részérıl jogról való 
lemondást és a kezes fenntartja magának a 
jogot, hogy a lehívásra történı fizetéstıl 
függetlenül érvényesítheti azokat a 
kifogásokat, amelyeket a kötelezett 
érvényesíthet a kedvezményezettel 
szemben. 

Az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi 
Kamara) URDG (Uniform Rules for 
Demand Guarantees) 758. számú szokvány 
15. Cikk (a.) és (b.) pontja,  és abban 
szereplı alátámasztó nyilatkozat kizárása 
mellett.  

Vagy az alábbi szó szerinti megfogalmazás: 

Az igénybejelentésnek kizárólag a nem 
szerzıdésszerő teljesítés tényét és az ez 
alapján felmerült követelés összegét kell 
tartalmaznia, anélkül, hogy a nyilatkozat 
részletezné, hogy a kötelezett milyen 
vonatkozásban szegte meg az alapul 
szolgáló jogviszonyból származó 
kötelezettségeit. 

Az igénybejelentésnek kizárólag a nem 
szerzıdésszerő teljesítés tényét és az ez 
alapján felmerült követelés összegét kell 
tartalmaznia, anélkül, hogy a nyilatkozat 
részletezné, hogy a kötelezett milyen 
vonatkozásban szegte meg az alapul 
szolgáló jogviszonyból származó 
kötelezettségeit. 

 

Minden jogvitában irányadó jog: a magyar 
jog. 

Minden jogvitában irányadó jog: a magyar 
jog. 

Minden jogvitában a Magyar Köztársaság 
joghatóságát kell kikötni. 

Minden jogvitában a Magyar Köztársaság 
joghatóságát kell kikötni. 

A garancia nyelve: magyar nyelv. A kötelezvény nyelve: magyar nyelv. 
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Kibocsátó: Magyarországon bejegyzett 
székhellyel rendelkezı bank, vagy olyan 
külföldi bank, amely rendelkezik 
magyarországi fiókteleppel. Amennyiben 
ezen feltételek nem teljesülnek, abban az 
esetben a garanciára viszontgaranciát kell 
kérni egy Magyarországon bejegyzett 
székhelyő banktól, vagy külföldi bank 
magyarországi fióktelepétıl. 

A készfizetı kezes: Magyarországon 
bejegyzett székhellyel rendelkezı biztosító 
részvénytársaság, vagy olyan külföldi 
biztosító, amely rendelkezik magyarországi 
fiókteleppel. 

Amennyiben a kötelezvény nem a biztosító 
által közvetlenül kerül kibocsátásra a 
biztosító vállalja, hogy az ügynök, vagy 
alkusz címében, megbízási státuszában 
történı változás esetén a BKV Zrt.-t 
legfeljebb 5 munkanapon belül értesíti, és 
megadja, hogy a kötelezvény 
igénybejelentésének helye hogyan változik. 

A lehívás helye: a Magyarországon 
bejegyzett székhellyel rendelkezı bank 
székhelye, vagy telephelye, vagy a külföldi 
bank magyarországi fióktelepe. 

Az igénybejelentés helye: a 
Magyarországon bejegyzett székhellyel 
rendelkezı biztosító részvénytársaság 
székhelye, vagy telephelye, vagy a külföldi 
biztosító magyarországi fióktelepe, vagy a 
biztosító által megbízott ügynök, vagy 
alkusz magyarországi székhelye, vagy 
telephelye. 

A lehívás nyelve: magyar nyelv. Az igénybejelentés nyelve: magyar nyelv. 

 
Amennyiben a nyertes ajánlattevı pénzösszeg átutalásával teljesíti a biztosítékot, 
akkor a jótállási idıszak végén – amennyiben az összeg nem kerül felhasználásra – 
Megrendelı Vállalkozónak 8 (nyolc) napon belül azt visszautalja. 

 
12.14. Kivitelezési felelısségbiztosítás rendelkezésre állása 
 

Ajánlattevınek a teljesítés idıtartama alatt kivitelezési felelısségbiztosítással kell 
rendelkeznie és errıl ajánlatában nyilatkozni köteles. Amennyiben ezzel nem 
rendelkezik, ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a 
felelısségbiztosítást megköti. (14. sz. melléklet) A nyertes ajánlattevı a 
felelısségbiztosítási kötvény másolatát a szerzıdés megkötéséig köteles benyújtani.  

 
12.15.  Tételes árazott költségvetés a költségvetési kiírás(ok) szerint 
 

Az elvégezendı munkálatok tételes költségeit az Ajánlattevık részére 
elektronikusan (CD) rendelkezésre bocsátandó Tételes Költségvetési Kiírások, 
továbbá szintén az Ajánlati Dokumentáció 13. sz. mellékletét képezı költségvetési 
fıösszesítı kitöltésével is kérjük megadni. 
 

12.16. Üzleti titok körének meghatározása 

Amennyiben ajánlattevı az ajánlatában olyan tényt, információt, megoldást, vagy 
adatot közöl, mely üzleti titoknak  minısül, ezt kifejezetten jeleznie kell és az 
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üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlat többi részétıl elkülönített módon, 
mellékletben kell szerepeltetnie. Ily módon benyújtott üzleti titok nyilvánosságra 
hozatalát az ajánlattevı megtilthatja. 

Nem minısül, nem minısíthetı üzleti titoknak: 
• a közbeszerzés alapján megkötött szerzıdés engedményezést kizáró 

rendelkezése 
• ajánlattevı neve, címe (székhelye, lakóhelye) 
• olyan tény, információ, megoldás vagy adat, mely a bírálati szempont 

alapján értékelésre kerül 
• olyan adat, mely a közérdekő adatok nyilvánosságára és a közérdekbıl 

nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

 
Ajánlattevınek a Kbt. 73 §-ára, valamint arra figyelemmel kell meghatároznia az 
üzleti titok körét, hogy az ajánlatkérı köteles a Kbt. 99/A.§ (3) bekezdése 
értelmében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdést honlapján 
közzétenni. 
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D. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 

13. A bírálati szempont(ok)  

13.1. Az ajánlatkérı a beérkezı ajánlatokat a Kbt. 57.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a 
legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján bírálja el. 

.  
Az ellenszolgáltatás nettó összértékét a Felolvasólap megfelelı sorainak 
kitöltésével, egy összegben kell megadni.  

 
Az elvégezendı munkálatok tételes költségeit az Ajánlattevık részére 
elektronikusan (CD) rendelkezésre bocsátandó Tételes Költségvetési Kiírások, 
továbbá szintén az Ajánlati Dokumentáció 12. sz. mellékletét képezı költségvetési 
fıösszesítı kitöltésével is kérjük megadni. 

 
Az árat magyar forintban (HUF) kell megajánlani. 

 
Az áraknak tartalmazniuk kell: 

 
A nettó egységáraknak tartalmazniuk kell a szerzıdésszerő teljesítéshez szükséges 
valamennyi járulékos költséget – ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, szakmunka-
, segédmunka díjait és a szükséges géphasználati díjakat, a felhasznált anyag és 
hatósági engedélyek költségeit is -, valamint a különféle vámköltségeket és adókat. 
A nettó árak ÁFA-t nem tartalmaznak. 

 
  Az árak a szerzıdés teljesítése során nem módosulhatnak.  
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1. sz. melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 

I.  Ajánlattevı adatai: 

a. Neve:.............................................................................................................  

b. Székhelye: .....................................................................................................  

c. Cégjegyzésre jogosult személy neve: .............................................................  

d. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet 

i. Neve, titulusa: ...................................................................................  

ii.  telefonszáma: ....................................................................................  

iii.  fax: ...................................................................................................  

iv. e-mail: ...............................................................................................  

II.  Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve: 

a. Neve:.............................................................................................................  

b. Székhelye: .....................................................................................................  

c. Cégjegyzésre jogosult személy neve: .............................................................  

a. Neve:.............................................................................................................  

b. Székhelye: .....................................................................................................  

c. Cégjegyzésre jogosult személy neve: .............................................................  
 

III. Nettó ajánlati ár:   
 
 

Összesen ………………………. Ft 
Elıre nem látható közmőkiváltások, stb. elıirányzat, 5% …………………….. Ft 

Mindösszesen ……………………… Ft 
 
 
 

…………………..  20..…. év …………..  ……   

 Név 
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2. sz. melléklet 
 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 
 

 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy 
  

� az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és annak valamennyi 
mellékletében, a szerzıdéstervezetben, valamint az ajánlatkérı által esetlegesen 
tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítı tájékoztatásban foglalt 
feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerzıdés 
megkötésére és teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott 
ellenszolgáltatás ellenében. 

� az ajánlattétel során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés 
helyén hatályos kötelezettségeket.  

� cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény 
szerint: 

• mikrovállalkozás 

• kisvállalkozás 

• középvállalkozás 

• nem tartozik a törvény hatálya alá.* 
 
 
…………, 20..…év …hó….nap  
 
 
 ……………………………….. 
 Név 
* a megfelelı válasz aláhúzandó 



 Ajánlati dokumentáció 
 BKV Zrt. 15/TB-274./11. 

 

 21 

3. sz. melléklet 
 
AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS AZ ER İFORRÁS SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE 

 
A Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján: 
 
 A közbeszerzésnek azon részei(nek) megnevezése, melyek teljesítéséhez a 

közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozók kerülnek 
igénybe vételre 

1
. 

 

2
. 

 

 
A Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján: 

 
 A szerzıdés teljesítéséhez a 

közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozók neve 

és székhelye 

A közbeszerzésnek a 
közremőködésével 
érintett rész(ek) 
megnevezése 

A közbeszerzésnek a 
közremőködésével 

érintett rész(ek) %-os 
aránya 

1
. 

 
  

2
. 

 
  

 
A Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján: 
 
 Erıforrást 

nyújtó 
szervezet neve 
és székhelye 

Azon alkalmassági 
minimum követelmény 

(követelményeket), 
melynek igazolása 

érdekében az ajánlattevı 
ezen szervezet 

erıforrására (is) 
támaszkodik (felhívás 
vonatkozó pontjának 

megjelölésével) 

Az alkalmassági 
követelményt részben 

vagy egészben 
kívánja az erıforrás 

szervezettel igazolni? 

Az ajánlattevı 
és az erıforrást 

nyújtó 
szervezet 

között 
többségi 

befolyás áll-e 
fenn1 

(igen/nem) 

1
. 

    

2
. 

    

 
A Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján: 
 
 Ajánlattevı a Kbt. 69. (8) A közbeszerzés Az alkalmassági 
                                                
1 Amennyiben az ajánlattevı az erıforrás szervezettel a 66. § (1) bekezdés c) ) pontja, a 67. § (2) bekezdés 
a)pontjában foglalt alkalmassági követelmények valamelyikét kívánja igazolni 
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bekezdése szerint az 
alkalmassági követelményeknek a 
közbeszerzés értékének tíz %-át 

nem meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt 

alvállalkozóval együttesen kíván 
megfelelni? 
(igen/nem) 

értékének tíz %-át nem 
meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt 
alvállalkozó neve és 

címe 

feltételek 
megjelölése, 
melyekben 

együttesen kíván 
megfelelni 

1
. 

   

2
. 

   

 

…, 20..…év ……….. hó …….. nap. 

 ............................................  
 Név 
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4. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 

 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a 
közbeszerzésekrıl szóló törvény 60.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek szerint 
közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevı, a közbeszerzés értékének 10 százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, 
aki 
 

60. § (1) 
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csıdeljárás elrendelésérıl szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerısen elrendelték, 
illetıleg ha az ajánlattevı (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van 
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben 

megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok 
alól nem mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetıjogi intézkedésekrıl szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), 
illetıleg g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, 
illetıleg ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen 
korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetıleg a hamis adat szolgáltatását jogerısen 
megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig; 

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a (5) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerıs és végrehajtható 
közigazgatási, illetıleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az 
adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el; 

h) a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel - ideértve bőncselekmény 
bőnszervezetben történı elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás 
bőncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve, 
hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a 
büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követıen kötött 
szerzıdésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé 
fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét 
nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidıt követı 15 napot – 
annak ellenére, hogy az ajánlatkérıként szerzıdést kötı fél a részére határidıben fizetett –, 
és ezt jogerıs és végrehajtható közigazgatási, illetıleg bírósági határozat megállapította, 
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kivéve, ha a határozat keltezésének idıpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos 
eredményhirdetést megelızı két évnél. 

 
Nyilatkozom továbbá, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekrıl 
szóló törvény 62. § (1) bekezdésben pontjaiban foglalt kizáró okok, melyek szerint az 
ajánlatkérınek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevıt, aki, illetıleg akinek a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozója vagy a számára erıforrást nyújtó szervezet 

 
a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 

kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütközı cselekedetet követett 
el; 

b) az eljárásban elıírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3) 
bekezdése, 71. §] teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetıleg hamis 
nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhetı lett volna, hogy az ajánlat 
vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt 
érvénytelennek minısüljön vagy elérhetı lett volna, hogy kedvezıbb legyen az 
ajánlatának a 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi 
jelentkezésének 123. § (4) bekezdése, 130. § (6) bekezdése, 136/A. § (2) bekezdése, 
157. § (3) bekezdése vagy 204. § (5) bekezdése szerinti rangsorolása. 

 
 
……………………, 20..…év …hó….nap 
 
 
 
 ……………………………….. 
 Név 
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5. sz. melléklet 

 

 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ 

ALVÁLLALKOZÓK VONATKOZÁSÁBAN 
 

 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 

jogosult személy nyilatkozom, hogy a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 

10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóink nem esnek a 

közbeszerzésekrıl szóló törvény 60.§ (1) bekezdés, illetıleg a 62. § (1) bekezdés a)-b) 

pontja kizáró okok hatálya alá. 

 

…………, 20..…év …hó….nap 
 ……………………………….. 
 Név 
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6. sz. melléklet 
 
 

NYILATKOZAT AZ ÁRBEVÉTELR İL*  
 

 
 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele az alábbiak szerint alakult:  

 
 

Év 
Teljes árbevétel 

 (nettó Ft) 

Közbeszerzés tárgya (pálya 
felújítási – átépítési - kivitelezési 

munkák)  
szerinti árbevétel 

(nettó Ft) 
2008.   
2009.   
2010.   

 
 
 

…………, 20..…év …hó….nap 
  
 ……………………………….. 
 Név 
 
 
* Nem magyarországi letelepedéső cégek esetében a forgalmi adatokat a beszámolóban 
szereplı pénznemben is meg lehet adni. Ajánlatkérı a forgalmi adatokat az alkalmasság 
megítéléséhez a teljesítés évében meghatározott MNB középárfolyam éves átlagának 
figyelembevételével számítja át. Azoknál a cégeknél, amelyeknél az üzleti év a naptári 
évtıl eltér, attól függetlenül ajánlatkérı a forgalmi adatokat a naptári évre kéri megadni. 
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7. sz. melléklet 
 
 

REFERENCIÁK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 
 
 

Teljesítés ideje 
(év) 

Szerzıdést kötı 
másik fél 

megnevezése 

Beruházás 
tárgya 

Ellenszolgáltatás 
összege 

(évenkénti 
bontásban) 

A referenciát 
igazoló személy 

neve, 
elérhetısége 

     
     
     
     
 
 

 
 

…………, 20..…év …hó….nap 
  
 ……………………………….. 
 Név 
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8. sz. melléklet 
 

REFERENCIA IGAZOLÁS  
(Referenciát adó által töltendı ki!) 

1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése: .......................................................  

2. A referencia igazolást kiállító személy 
a. neve: ................................................................................................................  
b. beosztása: ........................................................................................................  
c. elérhetısége: ....................................................................................................  

3. A beruházást teljesítı cég megnevezése: .............................................................................  

4. A teljesítés adatai: 

a. A beruházás tárgya: .......................................................................................................  

b. A teljesítés ideje: ...........................................................................................................  

c. A teljesítés helye: ...........................................................................................................  

d. Az ellenszolgáltatás összege: ..........................................................................................  

évek szerinti bontásban: 
1. 20….: .......................................................................................  
2. 20….: .......................................................................................  
3. 20….: .......................................................................................  
4. 20….: .......................................................................................  
5. 20….: .......................................................................................  

e. A teljesített mennyiség: ..................................................................................................  

évek szerinti bontásban: 
1. 20….: .......................................................................................  
2. 20….: .......................................................................................  
3. 20….: .......................................................................................  
4. 20….: .......................................................................................  
5. 20….: .......................................................................................  

5. Nyilatkozat, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt-e: 

..........................................................................................................................................  

……………, 20..……. év ………….… hó   …..nap.      

 ............................................  
 Név 
 (a referenciát kiállító részérıl) 
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9. sz. melléklet 
 

SZAKEMBEREK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA* 
 
 

Szakember neve 
Szakterület 
megnevezése 

Munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban áll –e  

   
   
   
   
 
 
Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Ajánlattevık szíves figyelmét, hogy amennyiben az 
Ajánlattevı (közös Ajánlattevı) és/vagy a 10% feletti alvállalkozója az ajánlatához 
csatoltan bemutatott szakemberrel nem áll munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban, úgy a bemutatott szakember a Kbt. 4.§ (2) bekezdése 
alapján alvállalkozónak minısül. 
 

 
 

…………, 20..…év …hó….nap 
  
 ……………………………….. 
 Név 
 
 
 
 
 
 
 
* A nyilatkozatot atól függıen kell Ajánlattevınek vagy a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának kitölteni, hogy a 
teljesítésbe melyikük kívánja a szakember bevonni. 
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10. sz. melléklet 

 
 

TELJESÍTÉSI, JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉKOK HATÁRID İRE TÖRTÉNİ 
RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT 

 
 
 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy a Kbt. 53/A.§ (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy nyertes 
ajánlattevıként: 
 

 a szerzıdés nettó 5 %-át kitevı teljesítési biztosítékot a szerzıdéskötéskor; 
 a szerzıdés nettó értékének 3 %-át kitevı jólteljesítési biztosítékot a jótállási 

kötelezettség kezdetének idıpontjában; 
 
az ajánlati dokumentációban foglalt feltételekkel az ajánlatkérı rendelkezésére bocsátom. 
 

 
 

………….…, 20..…év …hó….nap 
 ……………………………….. 
 Név 
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11. számú melléklet 
 

AJÁNLATI FELHÍVÁS, korrigendum 
(honlapon pdf formátumban közzétéve) 
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12. számú melléklet 
 

MŐSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÉS TÉTELES 
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁSOK ELEKTRONIKUSAN 

(CD-n) 
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13. számú melléklet 
 

 
 

KÖLTSÉGVETÉSI F İÖSSZESÍTİ 
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  Combino villamososk be- és kiálló útvonalának felúj ítása I. ütem 
     
  KÖLTSÉGVETÉSI FİÖSSZESÍTİ 
     
    Nettó ár 
    Ft 
     

1  Vasúti pálya bontás, építés    
     

2  Felsıvezeték bontás, építés    
     

3  Áramvisszavezetés    
     

4  Vontatási földkábel    
     

5  Peronvilágítás    
     

6  Útépítés    
     

7  Váltófőtés    
     

8  Bejelentkezı    
     

9  Jelzı és váltóállító segédvezetékek átszerelése    
     
10  Forgalomtechnika    
     
11  T-COM alépítményi hálózat biztonságba helyezése    
     
12  Összesen:   
     

13  
Elıre nem látható közmőkiváltások, stb. elıirányzat, 
5%   

     
14  Mindösszesen:   
     
     
     
  Dátum   
   …………………………. 
   aláírás 
 
 



 Ajánlati dokumentáció 
 BKV Zrt. 15/TB-274./11. 

 

 35 

 
14. sz. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT A KIVITELEZÉSI FELEL İSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL  
 
 
 
 

Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... képviseletére 
jogosult személy nyilatkozom, hogy  
 

i. a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt kivitelezési felelısségbiztosítással 
rendelkezünk, a felelısségbiztosítási kötvény másolatát ajánlatunkhoz csatoljuk* 

 
ii.   nyertességünk esetén a felelısségbiztosítási kötvény másolatát a szerzıdés megkötéséig 

rendelkezésre bocsátjuk* 
 

 
 

………………, 20……év ……hó….nap 
  
 ……………………………….. 
 Név 
 
 
 
 
* megfelelı aláhúzandó 
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15. számú melléklet 
 

SZERZİDÉSTERVEZET 
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1 VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS 
 
A jelen vállalkozási szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés) létrejött egyrészrıl a 

 
Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság  
székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. 
 cégjegyzékszám: 01-10-043037 
adószám: 12154481-2-44 
bankszámlaszám:  ...................................... 
képviseli:   ............................... és .............................................. 
    (cím: 1072 Budapest, Akácfa u. 15. tel: +36-1/461-65-00) 
mint megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), 

 
másrészrıl a 
 

…  
székhely: …  
cégjegyzékszám: … 
adószám: … 
bankszámlaszám: … 
képviseli:   ............................................. 

(cím: ....................................., tel: ......................., fax: 
............................) 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
 

(a továbbiakban együttesen: Felek) 
 
között az alulírott helyen és idıpontban az alábbiak szerint. 
 
 

1. A SZERZİDÉS TÁRGYA 
 
1.1.  A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés tárgyát a Megrendelı által a BKV 

Zrt. 15/TB-274/2011. tenderszámon bonyolított különös közösségi nyílt közbeszerzési 
eljárás ajánlati felhívásában és ajánlati dokumentációjában meghatározott munkák, azaz a 
„ Combino villamosok be- és kiálló útvonalának felújítása” (a továbbiakban: 
Vállalkozás) képezi.  

 
1.2. Megrendelı az eljárás ajánlati dokumentációjával egyidejőleg a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátotta a kivitelezési tervdokumentációt. 
Az elvégzendı feladat részletes leírását a jelen Szerzıdés 1. sz. mellékletét képezı 
mőszaki dokumentáció (a továbbiakban: Mőszaki Dokumentáció), a mennyiségek 
részletes ismertetését a jelen Szerzıdés 2. sz. mellékletét képezı beárazott tételes 
költségvetés tartalmazza. 

 
1.3.  Megrendelı az alábbi anyagokat térítésmentesen biztosítja: 

 
VgS49 sínek        2 544 sm 
LM jelő beton alj       1 788 db 
Skl-3 leszorító rugó       7 148 db 
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GEO-s alátétlemez LM betonaljhoz     3 574 db 
KL jelő síncsavar       7 148 db 
GEO csavar lapos alátéttel Skl-3 leszorító rugóhoz   7 148 db 
Kettıs csavarbiztosító győrő (MSZ-5557) KL síncsavarhoz  7 148 db 
Mőanyag (PE) lemez LM betonalj alátétlemeze alá   3 574 db 
70/7-HU-9.5/7.5 típ. felsıvezeték tartó acéloszlop        14 db 

A megadottakon felül minden további anyagot a Vállalkozónak kell biztosítania saját 
költségén. A Megrendelı által biztosításra kerülı anyagokat a BKV Zrt. 270-es (X. ker. 
Kıér u. 2/B.) és 280-as (X. ker. Fehér út 1.) raktáraiban lehet átvenni, a kivitelezés 
helyszínére szállítás a Vállalkozó feladata.   

 
 

2. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 
2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelı a Vállalkozás ellenértékeként … Ft, 

azaz … forint összegő vállalkozói díjat (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) fizet meg a 
Vállalkozó számlán szereplı bankszámlájára.  

 
2.2. Felek jelen Szerzıdés aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (3) bekezdése szerinti személyi feltételeknek 
megfelelnek, így a 142. § (1) bekezdése alapján a hatályos rendelkezések szerint a 
tevékenység a fordított Áfa-fizetés hatálya alá tartozik. Az általános forgalmi adót a 
Megrendelı önbevallással fizeti meg az adóhatóság felé. Felek nyilatkoznak, hogy az 
adókötelezettségek teljesítése kérdésében mindenkor a hatályos jogszabályoknak 
megfelelıen járnak el. 

 
2.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó 

mindennemő költségét és kiadását, és a Vállalkozó a jelen Szerzıdés hatálya alatt a 
Vállalkozói Díj mértékét semmilyen körülmények között nem növelheti. 

 
2.3. A Megrendelı kijelenti, hogy a jelen Szerzıdés 2.1. pontjában meghatározott 

tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 
 
2.4. Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata saját és alvállalkozói árkalkulációjából származik, és 

semmilyen háttér-megállapodásnak nem tárgya. Amennyiben az építési területen 
archeológiai, mővészi vagy tudományos értékő tárgyat, vagy veszélyes anyagot találnak, 
Vállalkozó köteles annak helyét biztosítani és a Megrendelıt haladéktalanul értesíteni. A 
Vállalkozó fentiekkel kapcsolatos szükséges igazolható költségeit, amennyiben azok az 
50.000,- Ft-ot (azaz ötvenezer forintot) túllépik, Megrendelı megtéríti. Felek 
megegyeznek abban, hogy a fentiekkel kapcsolatos 3 (három) munkanapot nem 
meghaladó többlet-, vagy állásidı nem hat ki a jelen Szerzıdés szerint meghatározott 
határidıkre, és erre az idıre Vállalkozó külön térítést nem igényel. 

 
 

3. A VÁLLALKOZÓI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA 
 
3.1.  A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó alvállalkozó (a továbbiakban: 

Alvállalkozó) és/vagy a Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási 
jogviszonyban nem álló szakemberek (a továbbiakban: Szakemberek) igénybevétele 
esetén a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) alvállalkozói 
részszámla/részszámlák (a továbbiakban Alvállalkozói Részszámla), illetve 1 db, a 
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Vállalkozói Díj fennmaradó részére vonatkozó számla (a továbbiakban: Vállalkozói 
Számla) (a továbbiakban együttesen: Számla) kibocsátására jogosult a jelen Szerzıdés 
szerint teljesített Vállalkozás alapján a Szerzıdés jelen 3. pontjában foglaltak szerint. 

VAGY 
Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 1 db szabályszerően kiállított számla (a 
továbbiakban Számla) kibocsátására jogosult a jelen Szerzıdés szerint teljesített 
Vállalkozás alapján.  

 
3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó Számla kibocsátására a Vállalkozásnak 

a Megrendelı által szerzıdésszerően igazolt, maradéktalan, szabályszerő teljesítése után 
jogosult. 

 
3.3 A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla a Megrendelı beszerzési megrendelési 

számának (a továbbiakban BMR szám), valamint jelen Szerzıdés számának 
feltüntetésével az alábbi címre küldendı (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van 
szó):  

 

 BKV Zrt.  
 Pénzügyi Fıosztály Folyószámla Osztálya  
 1980 Budapest, Akácfa u. 15. 

 
A BMR szám, valamint a Szerzıdés számának feltüntetése hiányában a Megrendelı 
jogosult a Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebbıl eredı késedelem esetére a 
Megrendelıt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 
3.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a 

teljesítési igazolás. 
 
Ha van alvállalkozó: 
 
3.5. Vállalkozó a Szerzıdés teljesítése során Alvállalkozót és/vagy Szakembereket vesz 

igénybe, ezért legkésıbb a teljesítés jelen Szerzıdés 4. pontja szerinti elismerésének 
idıpontjáig köteles Megrendelı számára – valamennyi harmadik személy 
vonatkozásában – nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy az általa a teljesítésbe 
bevont Alvállalkozó és/vagy Szakemberek egyenként mekkora összegre jogosult(ak) a 
Vállalkozói Díjból. Vállalkozó köteles ezen, a teljesítési igazolás kiállításáig megtett és 
Megrendelınek megküldött nyilatkozatát az Alvállalkozói Részszámlához is 
mellékletként csatolni, ennek hiányában a Megrendelı jogosult az Alvállalkozói 
Részszámlát visszaküldeni. Az ebbıl eredı késedelem esetére a Megrendelıt késedelmi 
kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 
3.6. Vállalkozó a teljesítés jelen Szerzıdés 4. pontja szerinti elismerését követıen 

haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult Alvállalkozói Részszámlát kiállítani, 
mely az általa a Szerzıdés teljesítésébe bevont Alvállalkozókat és/vagy Szakembereket 
illeti meg. Az Alvállalkozói Részszámla ellenértékét Megrendelı a kézhezvételt követı 15 
(tizenöt) napon belül átutalja Vállalkozónak. 

 
3.7. Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az Alvállalkozók és a Szakemberek 

számláit, illetıleg az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.) 
36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartani. 
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3.8. Vállalkozó köteles az Alvállalkozók és a Szakemberek számláinak kiegyenlítésérıl, a 
Vállalkozó számlájának megterhelésérıl szóló, bank által kiállított igazolás(ok) másolatát 
vagy az Alvállalkozók és vagy Szakemberek köztartozást mutató együttes 
adóigazolásainak másolatát a Vállalkozói Számla mellékleteként csatolni, ennek 
hiányában a Megrendelı kifizetést nem tud teljesíteni, és jogosult a Vállalkozói Számlát 
visszaküldeni. Az ebbıl eredı késedelem esetére a Megrendelıt késedelmi kamatfizetési 
kötelezettség nem terheli. 

 
3.9. Vállalkozó a jelen Szerzıdés 3.8 pontjában meghatározott másolati példányok átadását 

követıen jogosult Vállalkozói Számla benyújtására, melynek ellenértékét a Megrendelı a 
kézhezvételtıl számított 45 (negyvenöt) napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha az 
Alvállalkozókkal és/vagy Szakemberekkel szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 
36/A.§-ára is tekintettel teljesítette. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára 
történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Szerzıdés az Egységárat 
meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelı bankszámlájának terhelésekor kell 
teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 301/A. § szerinti 
kamatmértékkel. 

 
3.10. Amennyiben a Vállalkozó a 3.8 pontban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, a 

Vállalkozói Számla összegét Megrendelı ırzi és az abban az esetben kerül átutalásra, ha 
a Vállalkozó igazolja, hogy a 3.8 pontban meghatározott kötelezettségeit teljesítette, vagy 
hitelt érdemlı okirattal igazolja, hogy az Alvállalkozók és a Szakemberek nem jogosultak 
a 3.5 pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

 
3.11. A jelen Szerzıdésben meghatározott ellenérték kifizetése az Art. 36/A § hatálya alá 

tartozik. Megrendelınek abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, 
amennyiben részére a Vállalkozó 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti APEH és 
VPOP együttes adóigazolást bemutat, megküld, vagy átad arról, hogy az állami 
adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés 
idıpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 
3.12. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán 

megjelölt összegbıl levonásra kerüljön a jelen Szerzıdésben meghatározott, esetlegesen 
felmerülı kötbér illetve többletköltség összege. 

 
3.13. Megrendelı kijelenti, hogy elıleget nem fizet. 
 
3.14. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerzıdés aláírásáig a Vállalkozói Díj 5%-át kitevı 

teljesítési biztosítékot a Megrendelı rendelkezésére bocsátotta, amelyet a jelen Szerzıdés 
3. sz. melléklete tartalmaz. A biztosíték megfelel az ajánlati dokumentációban foglalt 
feltételeknek, a biztosítékkal és annak kezelésével kapcsolatosan felmerült összeg költség 
a Vállalkozót terheli. A teljesítési biztosíték idıtartama a mőszaki átadás-átvételt követı 
30. nap. A mőszaki átadás-átvétel végét követıen a Vállalkozó a Vállalkozói Díj 3%-át 
kitevı jólteljesítési biztosíték nyújtására köteles, idıtartama a garanciális idı végét követı 
30. nap. 
Amennyiben Vállalkozó pénzösszeg átutalásával teljesíti a biztosítékot, akkor a jótállási 
idıszak végén – amennyiben az összeg nem kerül felhasználásra – Megrendelı 
Vállalkozónak 8 (nyolc) napon belül azt visszautalja. 

 
Ha nincs alvállalkozó: 
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3.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelı a jelen Szerzıdésnek, valamint a 
mindenkori jogszabályoknak tartalmilag és formailag megfelelıen kiállított Számla 
kézhezvételétıl számított 60 (hatvan) napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési 
kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés 
pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Szerzıdés a Vállalkozói Díjat meghatározza. 
A fizetési kötelezettséget a Megrendelı bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek 
tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk 301/A. §-ában meghatározott 
kamatmértékkel 

 
3.6. A jelen Szerzıdésben meghatározott ellenérték kifizetése az adózás rendjérıl szóló 

2003. évi XCII. tv. 36/A § hatálya alá tartozik. Megrendelınek abban az esetben áll 
módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére a Vállalkozó 30 (harminc) napnál 
nem régebbi eredeti NAV igazolást bemutat, megküld, vagy átad arról, hogy az állami 
adó és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés idıpontjában 
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 
3.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán 

megjelölt összegbıl levonásra kerüljön a jelen Szerzıdésben meghatározott, esetlegesen 
felmerülı kötbér illetve többletköltség összege.  

 
3.8.   Megrendelı kijelenti, hogy elıleget nem fizet. 
 
3.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerzıdés aláírásáig a Vállalkozói Díj 5%-át kitevı 

teljesítési biztosítékot a Megrendelı rendelkezésére bocsátotta, amelyet a jelen Szerzıdés 
3. sz. melléklete tartalmaz. A biztosíték megfelel az ajánlati dokumentációban foglalt 
feltételeknek, a biztosítékkal és annak kezelésével kapcsolatosan felmerült összeg költség 
a Vállalkozót terheli. A teljesítési biztosíték idıtartama a mőszaki átadás-átvételt követı 
30. nap. A mőszaki átadás-átvétel végét követıen a Vállalkozó a Vállalkozói Díj 3%-át 
kitevı jólteljesítési biztosíték nyújtására köteles, idıtartama a garanciális idı végét követı 
30. nap. 
Amennyiben Vállalkozó pénzösszeg átutalásával teljesíti a biztosítékot, akkor a jótállási 
idıszak végén – amennyiben az összeg nem kerül felhasználásra – Megrendelı 
Vállalkozónak 8 (nyolc) napon belül azt visszautalja. 

 
 

4. AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, A TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS 
 
4.1. A teljesítés helye: Combino ki,- és beálló Hungária kocsiszín (Fiumei út).  
 
4.2. A Vállalkozó I. osztályú minıségben köteles teljesíteni. A Vállalkozás teljesítésérıl a 

Kormánynak az építıipari kivitelezési tevékenységrıl szóló 191/2009. (IX.15.) számú 
Kormányrendeletében (a továbbiakban: Rendelet) meghatározottak szerint építési naplót 
kell vezetni. 

  
4.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Rendeletben meghatározott pótmunka végzésére 

kizárólag a Megrendelı és jelen Szerzıdés ……………….ban meghatározott mőszaki 
ellenıre írásbeli jóváhagyásával kerülhet sor. A Vállalkozó a pótmunka szükségességét a 
Megrendelıvel az építési naplóban közölni köteles.  
Felek megállapodnak abban, hogy a pótmunka fedezetének biztosítására a 2.1. pontban 
meghatározott Vállalkozói Díjon felül ……………..- Ft, azaz ……………………… 
összegő tartalékkeretet biztosítanak, amely felmerülése esetén jelen Szerzıdés 3. 
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pontjában meghatározottak szerint, a felmerült költségek igazolása mellett tételesen 
kerül elszámolásra. A tartalékkeret csak abban az esetben, és olyan összegben 
használható fel, amennyiben mőszaki szükségességbıl a Megrendelı által elrendelt 
pótmunka kerül végrehajtásra. 

 
4.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozás teljesítésének igazolása teljesítési 

igazolás (a továbbiakban: Teljesítési Igazolás) kiállításával történik, amelyen a Felek az 
elvégzett munkák átadás-átvételét, olvasható aláírásukkal igazolják, és az aláírás alatt a 
nevüket olvasható, nyomtatott betőkkel is feltüntetik. 
Ha a mennyiségi és minıségi átvétel nem tár fel problémát, a teljesítés igazolása a 
Teljesítési Igazolás Megrendelı általi aláírásával és dátummal való ellátásával történik. 
 

4.5. Megrendelı köteles Vállalkozó készrejelentését követıen, a közösen megállapított 
idıpontra kitőzni a mőszaki átadás-átvételi eljárás idıpontját. Megrendelı a teljesítést az 
eljárás során megvizsgálja, és a vizsgálat alapján felfedezett hiányosságokat, hibákat, a 
hibás munkarészekre esı költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt 
szavatossági, jótállási igényeket mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyvben (a továbbiakban: 
Mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyv) rögzíti, és arról a Vállalkozót írásban értesíti. 
Megrendelı teljesítési igazolást ebben az esetben csak a Mőszaki átadás-átvételi 
jegyzıkönyvben rögzített hibák kijavítását követıen állít ki. 

 
4.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Teljesítési Igazolás és a Mőszaki átadás-átvételi 

jegyzıkönyvben aláírására jogosult személy a Megrendelı részérıl Pummer László 
(elérhetıségei: vezetékes telefon 06-1/461-65-00/11411; fax: 06-1/263-77-04; mobil 
telefon: 06-20/459-9027; email cím: pummerl@bkv.hu); a Vállalkozó részérıl pedig … 
(elérhetıségei: vezetékes telefon …; fax: …; mobil telefon …: email cím: …). 

 
4.7. A Felek megállapodnak abban, hogy mennyiségi, illetve minıségi/mőszaki eltérés esetén 

a Megrendelı a Vállalkozás (rész)eredményét nem köteles átvenni. A Vállalkozó ilyen 
esetben a jelen Szerzıdésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a 
továbbiakban is köteles szabályszerően teljesíteni. 

 
4.8.   Kapcsolattartók: 
 

A Megrendelı részérıl a jelen Szerzıdés vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt 
személy, vagy szervezet: 
………………………………. 
Telefon:  
Telefax:  
E-mail:  
 
A Megrendelı részérıl mőszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy: 
……………………………… 
Telefon:  
E-mail:  
 

 
A Vállalkozó részérıl kapcsolattartásra kijelölt személy: 
……………………………… 
Telefon: 
Telefax: 
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E-mail:  
 

5. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ 
 
5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozás teljesítési határideje a jelen Szerzıdés 

mindkét Fél általi aláírásától számítottan 2011. december 15. napja, azzal, hogy a 
vágányokat 2011. ………... napján üzemzárásig vissza kell adni a 
villamosforgalomnak. A II. 3. pontban meghatározott teljesítési határidın belül 2011. 
szeptember 23. és 2011. november 30. között szerzıdéskötéskor kijelölt 29 naptári nap 
vágányzárat biztosít az Ajánlatkérı. A vágányzár végén a pályát vissza kell adni a 
villamos forgalomnak 

 
 
 

6. A SZERZİDÉS IDİTARTAMA, MEGSZŐNÉSE/MEGSZÜNTETÉSE 
 
6.1 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés a Felek kötelezettségeinek 

maradéktalan és szabályszerő teljesítésével szőnik meg. 
 
6.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdést — a másik Fél súlyos 

szerzıdésszegése esetén — írásban azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek 
megállapodnak abban, hogy súlyos szerzıdésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél - 
Megrendelı oldaláról különösen a jelen Szerzıdés 6.3 pontjában meghatározott esetek - 
a jelen Szerzıdésbıl fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten 
megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan 
magatartást tanúsít, amely a további együttmőködést kizárja.  

 
6.3. A Megrendelı, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerzıdésszegés esetében ıt megilletı 

egyéb igényekre, a Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali 
hatállyal felmondhatja a jelen Szerzıdést a Vállalkozó kártérítése nélkül különösen: 

 
� Hibás teljesítés esetén, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelı felszólítására 

a jelen Szerzıdés 8. pontjában megjelölt határidın, illetve a Megrendelı 
által meghosszabbított határidın belül a hibát nem javítja ki, vagy a hibát 
nem lehet kijavítani,  
 

� Ha a Vállalkozó késedelembe esik és a Megrendelı által írásban adott (vagy 
elfogadott) póthatáridı eredménytelenül járt le, 
 

� Ha a Vállalkozó a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális 
kötbérösszeget elérte,  
 

� Ha a Vállalkozó – a Megrendelı erre vonatkozó elızetes, a 
következményekre történı írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti 
bármely más, szerzıdéses kötelezettségét, 
 

� Ha a Vállalkozóval szemben csıdeljárást indítanak, vagy felszámolási, 
végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll. 

 
6.4 Fentieken túl a Szerzıdés megszőnésére irányadó a Ptk. 395. §-ában foglalt általános 

elállási jog is. 
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6.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés bármely okból történı 

megszőnése esetén a Felek a jelen Szerzıdés megszőnésével kapcsolatban is kötelesek 
együttmőködni. Erre tekintettel a jelen Szerzıdés megszőnésétıl számított 1 (egy) héten 
belül a Vállalkozó köteles a Megrendelı részére átadni minden, a jelen Szerzıdés 
teljesítéséhez a Megrendelı vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, 
rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb. 

 
 

7. A KÖTBÉR 
 
7.1.  Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból késedelmesen, nem vagy nem 

szerzıdésszerően teljesít, a Megrendelıt – jogfenntartással az ebbıl eredı, kötbéren 
felüli kártérítési igényére – jelen fejezet 7.3-7.5. pontjaiban meghatározott mértékő 
kötbér illeti meg. 

 
7.2.  A kötbér számításának alapja: a jelen Szerzıdés 2.1 pontjában rögzített nettó Vállalkozói 

Díj. 
 

7.3 Késedelmes – nem a jelen Szerzıdésben meghatározott határidıre történı - teljesítés 
esetén a Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj késedelmesen teljesített értékére vetített  napi 
0,5 %, de maximum összesen 15 % mértékő késedelmi kötbért köteles fizetni a 
Megrendelınek.  

 
7.4 A Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 15 %-ával megegyezı mértékő hibás teljesítési 

kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem a jelen Szerzıdésben foglaltaknak 
megfelelıen, azaz nem szerzıdésszerően teljesít. 

 
7.5 Megrendelı kötbérigényét érvényesítheti (a kötbér esedékessé válása) különösen:  
 

� Vállalkozó késedelme esetében amennyiben a Megrendelı írásban póthatáridıt ad, 
annak eredménytelen elteltével, póthatáridı hiányában a kötbér megfizetésére való 
írásbeli felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege késedelmes teljesítés 
esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte.  

� Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Vállalkozó neki felróható módon 
nem teljesít és Megrendelı írásbeli felszólítására sem áll szándékában teljesíteni 

� Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Megrendelı bizonyítható 
érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való 
írásbeli felszólítással, 

� Vállalkozó hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelı írásban póthatáridıt ad 
a hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridı hiányában a kötbér 
megfizetésére való írásbeli felszólítással.  

 
7.6 A kötbér esedékessé válásával a Megrendelı a Vállalkozónak jelen Szerzıdésbıl eredıen 

járó Vállalkozói Díj összegét a kötbér összegével csökkentheti. Megrendelı jogosult 
kötbérigényét a 3.9 pontban meghatározott biztosíték terhére érvényesíteni, ebben az 
esetben Megrendelı a Vállalkozónak jelen Szerzıdésbıl eredıen járó Vállalkozói Díj 
összegét a kötbér összegével nem csökkentheti. 

 
7.7 Késedelmes teljesítés esetén amennyiben Megrendelınek a Vállalkozóhoz címzett 

felszólítása eredménytelen marad, a Megrendelı jogosult ellátása biztosítása érdekében 
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más vállalkozót igénybe venni. Amennyiben a Megrendelınek emiatt költsége vagy kára 
származik, úgy azt a Vállalkozó köteles megtéríteni, illetve az árban jelentkezı 
többletköltség is a mulasztásért felelıs Vállalkozót terheli. 

 
 

8. A JÓTÁLLÁS 
 
8.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Vállalkozásra vonatkozóan a Ptk. 

248. §-a alapján jótállást vállal, melynek idıtartama 12 hónap. 
 
8.2. A Megrendelı írásban értesíti a Vállalkozót a jelen Szerzıdés teljesítésével jótállás 

keretében felmerülı bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Vállalkozó az 
értesítés kézhezvételét követıen a lehetı legrövidebb idın belül, de legkésıbb 5 (öt) 
munkanapon belül köteles megkezdeni jótállási kötelezettsége teljesítését.   

 
8.3.  Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesített Vállalkozó elmulasztja a hiba javítását a 

meghatározott határidın belül, a Megrendelınek jogában áll a Vállalkozó kockázatára és 
költségére megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát kijavítsa, 
vagy kijavíttassa anélkül, hogy a Vállalkozót az általa vállalt jótállási kötelezettségei 
teljesítése alól mentesítené. 

 
8.4. A jótállási idı kezdete a tényleges teljesítés idıpontja, amely megegyezik az átadás-

átvételt igazoló dokumentumon szereplı dátummal. Nem számít bele a jótállási idıbe a 
kijavítási idınek az a része, amely alatt Megrendelı a dolgot nem tudja 
rendeltetésszerően használni. A jótállási igény érvényesíthetıségének határideje a 
dolognak vagy jelentısebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) 
dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezı hiba 
tekintetében újból kezdıdik. 

 
 

9. A SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA 
 
9.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Szerzıdés alapján 

létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik 
személynek nincs és — idıbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövıben sem lesz 
olyan szerzıi vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelıt 
bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos 
felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus 
adathordozóra történı másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt 
rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzıi jogokra, amelyek átruházása, illetve 
átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve 
kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó kártérítési felelısséget vállal, egyben — idıbeli, 
területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a mőveknek a Megrendelı általi 
felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen pontban 
meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának 
ellenértékét a Vállalkozói Díj magában foglalja. 

 
 

10. A VITÁK RENDEZÉSE 
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10.1. A Felek mediátori közremőködést vitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe, 
jogvitájukat sem eseti, sem választottbíróság elé nem utalják. 
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés alapján felmerülı vitákat 
elsıdlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet 
eredményre, a Felek a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el. 

 
 

11. AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME 
 
11.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdést, valamint az annak teljesítése 

során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintı minden olyan 
információt — beleértve a másik fél know-how-jába tartozó információkat is —, amelyet 
a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a 
vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos 
megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné 
üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni. 

 
11.2. A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelıen minden Titkot szigorúan 

megtartanak, és a másik Fél elızetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak 
nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára 
nem tesznek hozzáférhetıvé sem a jelen Szerzıdés hatályának fennállása alatt, sem azt 
követıen. 

 
11.3. A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük 

jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti 
titokként kezeljék, mind a jelen Szerzıdés hatálya alatt, mind azt követıen. 

 
11.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerzıdés bármely okból történı 

megszőnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a 
titoktartási kötelezettség. 

 
 

12. AZ ÉRTESÍTÉSEK 
 
12.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés által megkívánt minden írásbeli 

értesítést a Felek mindenkori székhelyének címére kell megküldeni. Az erre a címre 
ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését 
követı harmadik munkanapon akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény 
szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen 
helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta. 

 
12.2. A Felek rögzítik, hogy a Felek kölcsönös együttmőködésével összefüggı bármely 

lényeges információról haladéktalanul és szükség esetén írásban, visszaigazolható módon 
(postai úton történı kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes 
kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely legalább az átvevı személy olvasható 
aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni. 

 
 

13. A VEGYES RENDELKEZÉSEK 
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13.1 A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Vállalkozás teljesítéséhez biztosítja a 
szükséges munkaeszközöket és megfelelıen képzett szakembereket. A 
munkaeszközökben esett kár viselésére a Vállalkozó köteles. 

 
13.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerzıdés teljesítése során a 

jelen Szerzıdés tárgyát képezı szakfeladat ellátására specializálódott jogalanytól 
elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni. 

 
13.3 A Szerzıdés teljesítése során Vállalkozó Alvállalkozót nem vesz igénybe./kizárólag az 

ajánlatában megjelölt, alábbi Alvállalkozókat veheti igénybe:  
 

Alvállalkozó neve: 
Székhelye: 
Adószáma: … 
Bankszámlaszáma: … 
 
Alvállalkozó neve: 
Székhelye: 
Adószáma: … 
Bankszámlaszáma: … 
 
ÉS/VAGY: 
 
A Szerzıdés teljesítése során Vállalkozó Szakembereket nem vesz igénybe/ kizárólag az 
ajánlatában megjelölt alábbi Szakembereket veheti igénybe:   
 
………………………….. 
 
……………………….…. 

 
13.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdésben nem szabályozott 

kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény (Kbt.), valamint a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 
(Ptk.) rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 
13.5 A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Vállalkozó köteles tevékenységét az érvényes 

környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági és higiéniai elıírások betartása mellett 
végezni. Szükség esetén a Vállalkozó biztosítja saját munkatársai és esetleges 
alvállalkozói megfelelı oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Megrendelı által 
rendelkezésre bocsátott elıírások alapján. Ezen elıírások be nem tartásából eredı 
mindennemő költség (beleértve az esetleges bírságokat) a Vállalkozót terheli.  

A Vállalkozó köteles az esetlegesen rendelkezésére bocsátott munkaterületet a munka 
jellegéhez mérten a lehetı legnagyobb rendben és tisztán tartani, a környezetszennyezés 
megelızését, az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit biztosítani. A 
Vállalkozó köteles a tevékenysége során keletkezı hulladékok megfelelı győjtésérıl és 
elszállításáról, valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokról, és az adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítésérıl gondoskodni. A teljesítés során keletkezı hulladék 
elszállítását csak a hulladék szállítására és kezelésére vonatkozó érvényes hatósági 
engedéllyel, valamint a hulladék bejelentéshez szükséges KÜJ, KTJ számmal rendelkezı 
személy végezheti. Az ezzel kapcsolatos minden költség a Vállalkozót terheli, beleértve 
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mindazon költségeket is, melyek ezen elıírás be nem tartása miatt a Megrendelınél 
jelentkeznek (ezeket a Megrendelı jogosult a Vállalkozói Díjból levonni).  
A Vállalkozó köteles az általa a munkaterületére bevinni szándékozott veszélyes 
anyagokról a Megrendelıt elızetesen tájékoztatni (különös tekintettel a jogszabály által 
tiltott és korlátozott anyagokra, valamint azokra, amelyek a Vállalkozó tevékenysége 
során hulladékká válnak, a levegıbe távoznak vagy a szennyvízbe kerülnek). A 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelı egyes veszélyes anyagok felhasználását 
korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti. A Vállalkozó köteles a keletkezı 
veszélyes hulladékot a hulladék szállítására és kezelésére vonatkozó érvényes hatósági 
engedéllyel, valamint a hulladék bejelentéshez szükséges KÜJ, KTJ számmal rendelkezı 
személynek „F” jeggyel átadni és az „F” jegy másolatát mőszaki átadás-átvétel során a 
Megrendelınek eljuttatni. 
A Vállalkozó köteles az általa használt gépeket, berendezéseket és jármőveket olyan 
mőszaki állapotban tartani, ami biztosítja a vállalt szolgáltatás magas színvonalú 
elvégzése mellett a környezet- és munkavédelmi követelmények betartását is (különös 
tekintettel a zajterhelésre, olajfolyásra és légszennyezésre). A Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy a Megrendelı a nem megfelelı mőszaki állapotú gépek, berendezések és 
jármővek használatát megtilthatja vagy feltételekhez kötheti.  
A Vállalkozó köteles a Megrendelıt minden olyan tevékenységérıl elızetesen 
tájékoztatni, amely a Megrendelı csatornahálózatába történı szennyvízkibocsátással, 
vagy légszennyezı anyagok kibocsátásával jár vagy járhat. A Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy a Megrendelı az ilyen tevékenységeket korlátozhatja, megtilthatja, vagy 
feltételekhez kötheti. A Vállalkozó nem végezhet a munkaterületén olyan tevékenységet, 
amely talaj- vagy talajvíz-szennyezést okoz. Ezen elıírás megsértésébıl eredı 
mindennemő költség (beleértve a kármentesítéssel összefüggı minden költséget) a 
Vállalkozót terheli. A Vállalkozó köteles a fenti elıírások betartásának ellenırzését a 
Megrendelı számára bármikor feltétel nélkül lehetıvé tenni. A Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy a fenti elıírások be nem tartása esetén a Megrendelı a szükséges 
intézkedéseket a Vállalkozó költségére megteszi. 
Vállalkozó kijelenti és szavatol érte, hogy a jelen Szerzıdéssel összefüggésben 
foglalkoztatott munkavállalói, megbízottai és Alvállalkozói és/vagy Szakemberei 
rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, az esetleges jogszabályban 
megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal, valamint jogszerő munkaszerzıdéssel 
létrehozott munkaviszonnyal, és a mindenkori munka- és adójogi, valamint 
társadalombiztosítási rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és betartásra 
kerülnek. 
 

13.6 A jelen Szerzıdést kizárólag írásban, közös megegyezéssel, a Kbt. 303.§-ban 
meghatározott feltételek fennállása esetén lehet módosítani. 

 
13.7 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés a Megrendelı által bonyolított 

15/TB-28/2011. sz. eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a 
Vállalkozó ….. …. ….. napján kelt ajánlata alapján készült. A Felek megállapodnak 
abban, hogy a fenti dokumentumok és a Szerzıdés szövege közötti ellentmondás esetén 
a Szerzıdés szövegében foglaltakat, majd az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban, majd ezt követıen a végleges ajánlatban foglaltakat tekintik 
irányadónak. 

 
13.8 A Felek rögzítik, hogy az alábbiak a jelen Szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi:  
 

         13.8.1  1. sz. melléklet – Mőszaki dokumentáció CD-n 
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   2. sz. melléklet – Beárazott tételes költségvetés  
   3. sz. melléklet – Teljesítési biztosíték 

  
 

14. ZÁRADÉK 
 
14.1 Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Megrendelınél a fıvárosi 

közösségi közlekedési intézményrendszer átalakítását célzó új szervezeti-struktúra 
kialakítását célzó munka folyik, amelynek során a Vállalkozó a Megrendelınek minden 
részérıl szükséges támogatást és segítséget, nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul 
ahhoz, hogy egyoldalú jognyilatkozatával a Budapesti Közlekedési Központ Zártkörően 
Mőködı Részvénytársaságot, illetve az esetlegesen létrehozandó, a Megrendelı 
tömegközlekedés-üzemeltetı feladatát átvevı gazdasági társaságot a jelen szerzıdésben 
saját helyébe léptesse. 

 
 

A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzıdést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben egyezıt, cégszerően, szabályszerően, az aláírásra jogosult képviselıik 
útján 4 db magyar nyelvő eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 
Budapest, 2011. ……………. „…….” napja                             Budapest, 2011. ………… „…” 
napja 
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